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Chief Whip of the Opposition and Rangpur-1 lawmaker Moshiur Rahman Ranga MP said display of tobacco products at the point of sale and the
electronic cigarette- both attract the youth of the world and the country.
Banning of tobacco products display is essential to save the youth. However, alternative employment has to be ensured for the tobacco cultivators
as they are people from the lower-income group, he added.
Ranga made the remarks when the Tobacco Control (TC) Team Members of the Health Sector, Dhaka Ahsania Mission met the lawmaker on
Monday.
They discussed elaborately on the loopholes of the current Tobacco Control Law and emphasised on the urgency of the law amendment.
Ranga said he would request Prime Minister Sheikh Hasina to take effective measures to address the loopholes in the TC law.
“These loopholes in the law are also obstructing the implementation of Prime Minister Sheikh Hasina’s declaration to make Bangladesh a
tobacco-free country by 2040,” he added.
According to the survey of Dhaka Ahsania Mission on “Big Tobacco, Tiny Target- Bangladesh Report”, it has been found that about 81.87% of
products of Sales system display tobacco products at a child’s eye level (1 metre).
Besides the discussion, other information and proposals regarding amendment of Tobacco Control Law were handed over to the MP. Among
others, Mahfida Dina Rubiya, Project Manager of Health Sector, DAM, Muhammed Rubayet, Media Manager, Project Officer Audut Rahman
Imon and Senior Program Officer Sharmeen Rahman were present during the meeting.
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8 December, 2020.
‘তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শ ন নননিদ্ধ করা জরুনর’
রাঙ্গার সব্ঙ্গ ঢাকা আহ্ছাননয়া নির্ন স্বাস্থ্ে সসক্টব্রর প্রনতনননি দব্ের সাক্ষাৎ
প্রিন্ট সংস্করণ

০০:০০, ০৮ প্রিসসম্বর, ২০২০
ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশসির স্বাস্থ্য সসক্টসরর এক িপ্রতপ্রিপ্রি দল গতকাল সসামবার সবলা ১১টায় সাসবক িপ্রতমন্ত্রী ও রংপুর-১ আসসির সংসদ সদসয ও জাতীয় সংসসদর
প্রবসরািীদলীয় প্রিফ হুইপ সমা. মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গার সসঙ্গ সাক্ষাৎ কসরি এবং সাক্ষাৎকাসল বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির দুবতল প্রদক ও এর সংসশািসির িসয়াজিীয়তা
প্রিসয় প্রবস্তাপ্ররত আসলািিা কসরি। উসেখ্য, প্রবস্তাপ্ররত আসলািিার সসঙ্গ সমা. মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা একমত িকাশ কসরি। প্রতপ্রি বসলি, প্রবপ্রিন্নিাসব
িিার-িিারণা ও িদশতসি তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রত আকৃ ষ্ট হসে প্রশশু-প্রকসশার ও তরুণরা। সসই সসঙ্গ বতত মাসি তরুণরা আরও সবপ্রশ আকৃ ষ্ট হসে ই-প্রসগাসরট বা এ িরসির
প্রবপ্রিন্ন ক্ষপ্রতকর পসণযর িপ্রত; যা স্বাসস্থ্যর মারাত্মক ক্ষপ্রতসািিসহ তরুণসদর সেসল প্রদসে সিশাজাতীয় দ্রসবযর প্রদসক। প্রবিসষ্টর পসে তরুণ ও আগামী িজন্ম এবং সদশ
হারাসে আগামী ও বতত মাি কমতক্ষম জিসগাষ্ঠী।

তাই তরুণ সমাজসক রক্ষা করসত বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির সংসশািি িসয়াজি। প্রবক্রয় সকসে সব িরসির তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি বন্ধ করা, ই-প্রসগাসরট বা এ
িরসির পণয বাংলাসদসশ উৎপাদি ও বাজারজাতকরণ প্রিপ্রিদ্ধ করা িসয়াজি। প্রতপ্রি আরও বসলি, অষ্টম সেসক দ্বাদশ সেপ্রণ পযতন্ত পােযপুস্তসক তামাক বযবহাসরর স্বাস্থ্য
ক্ষপ্রত সম্পসকত উসেখ্ োকা িসয়াজি।

অপরপ্রদসক তামাক িাি বন্ধ ও এ িরসির সপশা পপ্ররবতত সি সরকারসক প্রবকল্প কমতসংস্থ্াসির বযবস্থ্া করসত হসব, যাসত কসর তামাকজাত দ্রবয উৎপাদি ও প্রবপণসি সবাই
প্রিরুৎসাপ্রহত হয়।

প্রতপ্রি আরও বসলি, এখ্িই সময় জরুপ্ররপ্রিপ্রিসত তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি কসর জিসািারসণর স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রিশ্চয়তা িদাি করা। প্রতপ্রি আশ্বাস িদাি কসরি
সয, সংসসদ বা সরাসপ্রর িিািমন্ত্রীর সসঙ্গ সাক্ষাৎকাসল তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইিটি সংসশািসির বযবস্থ্া গ্রহসণর জিয সুপাপ্ররশ করসবি।

সংসদ সদসসযর সসঙ্গ সাক্ষাসতর সময় উপপ্রস্থ্ত প্রছসলি ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশি স্বাস্থ্য সসক্টসরর িসজক্ট মযাসিজার, পুপ্রষ্টপ্রবদ ও িাসয়ট কিসালসটন্ট মাপ্রহ্ফদা দীিা রুবাইয়া,
তামাক প্রিয়ন্ত্রণ িকসল্পর প্রমপ্রিয়া মযাসিজার সমাহাম্মদ রুবাসয়ত এবং প্রসপ্রিয়র সিাগ্রাম অপ্রফসার শারপ্রমি রহমাি, িকল্প কমতকতত া অদুত রহমাি ইমি। সাক্ষাৎকাসল ঢাকা
আহ্্ছাপ্রিয়া প্রমশসির পক্ষ সেসক তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািিপ্রবিয়ক তেযপত্র ও িস্তাবিাসমূহ হস্তান্তর করা হয়। িস্তাবিাসমূহ হসলা ক) গণপপ্ররবহি ও সরসস্তারাাঁয়
শতিাগ িূমপািমুক্ত পপ্ররসবশ প্রিপ্রশ্চতকরসণ এসব স্থ্াসি সমাপ্রকং সজাি প্রিপ্রিদ্ধ করা; খ্) প্রবক্রয় সকসে তামাকজাত দ্রবয িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ করা; গ) ই-প্রসগাসরসটর মসতা
ইমাপ্রজতং সটাবযাসকা সিািাক্ট আমদাপ্রি, বাজারজাতকরণ ও প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঘ) প্রবপ্রি-প্রসগাসরসটর প্রসসঙ্গল প্রিক বা খ্ুিরা শলাকা এবং পযাসকটপ্রবহীি জদত া-গুল প্রবক্রয়
প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঙ) তামাক সকাম্পাপ্রির ‘সামাপ্রজক দায়বদ্ধতা কমতসূপ্রি’ বা প্রসএসআর কাযতক্রম প্রিপ্রিদ্ধ করা; এবং ি) সপ্রিত্র স্বাস্থ্য সতকত বাতত ার আকার বৃপ্রদ্ধ কসর ৫০
শতাংশ সেসক ৯০ শতাংসশ উন্নীতকরণ এবং সেইি পযাসকপ্রজং িবতত সির জিয সবিরসির তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রমত সমািক িিলি করা িিৃ প্রত। সংবাদ প্রবজ্ঞপ্রি|
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আগানি প্রজব্ের স্বাস্থ্ে সুরক্ষায় তািাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নননিদ্ধ জরুরী- িনসউর রহিান রাঙ্গা

ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশসির স্বাস্থ্য সসক্টসরর এক িপ্রতপ্রিপ্রি দল সাসবক িপ্রতমন্ত্রী ও রংপুর-০১ আসসির সংসদ সদসয ও জাতীয় পাটিত প্রবসরািী দলীয় িীফ হুউপ সমাোঃ মপ্রসউর
রহমাি রাঙ্গা,এমপ্রপর সাসে সাক্ষাৎ কসরি এবং সাক্ষাৎকাসল বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির দূবতল প্রদক ও এর সংসশািসির িসয়াজিীয়তা প্রিসয় প্রবস্তাপ্ররত আসলািিা
কসরি।
উসেখ্য প্রবস্তাপ্ররত আসলািিার সাসে সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা, এমপ্রপ, একমত িকাশ কসরি। প্রতপ্রি বসলি, প্রবপ্রিন্নিাসব িিার-িিারণা ও িদশতসি তামাকজাত দ্রসবযর
িপ্রত আকৃ ষ্ট হসে প্রশশু-প্রকসশার ও তরুণরা। সসই সাসে বতত মাসি তরুণরা আসরাসবশী আকৃ ষ্ট হসে ই-প্রসগাসরট বা এই িরসির প্রবপ্রিন্ন ক্ষপ্রতকর পসণযর িপ্রত।

যা স্বাসস্থ্যর মারাত্বক ক্ষপ্রত সািিসহ তরুণসদর সেসল প্রদসে সিশাজাতীয় দ্রসবযর প্রদসক। প্রবিসষ্টর পসে তরুণ ও আগামী িজন্ম এবং সদশ হারাসে আগাপ্রম ও বতত মাি কমতক্ষম
জিসগাষ্ঠী।
তাই তরুণ সমাজসক রক্ষা করসত বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির সংসশািি িসয়াজি। প্রবক্রয়সকসে সকল িরসির তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি বন্ধ করা, ই-প্রসগাসরট বা
এ িরসির পণয বাংলাসদসশ উৎপাদি ও বাজারজাত করণ প্রিপ্রিদ্ধ করা ইতযাপ্রদ আইসির সযসকল দূবতল প্রদক রসয়সছ সসগুসলার সংসশািি করা িসয়াজি। প্রতপ্রি আরও বসলি
অষ্টম সেসক দ্বাদশ সেণী পযতন্ত পােযপুস্তসক তামাক বযবহাসরর স্বাস্থ্য ক্ষপ্রত সম্পতসক উসেখ্ োকা িসয়াজি।
অপরপ্রদসক তামাক িাি বন্ধ ও এ িরসির সপশা পপ্ররবতত সি সরকারসক প্রবকল্প কত মসংস্থ্াসির বযবস্থ্া করসত হসব যাসত কসর তামাকজাত দ্রবয উৎপাদি ও প্রবপণসি সকসল
প্রিরুসাপ্রহত
হয়।
প্রতপ্রি আসরা বসলি, মািিীয় িিািমন্ত্রীর সঘািণা অিুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাসদশ গিার সক্ষসত্র আইসির এই দূবতল প্রদকগুসলা বাাঁিা প্রহসসসব কাজ করসছ। তাই এখ্িই সময়
জরুরীপ্রিপ্রিসত তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি কসর সকল জিসািারসির স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রিশ্চয়তা িদাি করা। প্রতপ্রি আশ্বাস িদাি কসরি সয সংসসদ বা সরাসপ্রর
মািিীয় িিািমন্ত্রীর সাসে সাক্ষাৎকাসল তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইিটি সংসশািসির বযবস্থ্া গ্রহসির জিয সুপাপ্ররশ করসবি।
সম্মাপ্রিত সাংসসদর সাসে সাক্ষাসতর সময় উপপ্রস্থ্ত প্রছসলি ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশি স্বাস্থ্য সসক্টসরর িসজক্ট মযাসিজার, পুপ্রষ্টপ্রবদ ও িাসয়ট কিসালসটন্ট, মাপ্রহ্ফদা দীিা
রুবাইয়া, তামাক প্রিয়ন্ত্রণ িকসল্পর প্রমপ্রিয়া মযাসিজার, সমাহাম্মদ রুবাসয়ত এবং প্রসপ্রিয়র সিাগ্রাম অপ্রফসার শারপ্রমি রহমাি,িকল্প কমতকতত া অদুত রহমাি ইমি।
সাক্ষাতকাসল ঢাকা আহছাপ্রিয়া প্রমশসির পক্ষ সেসক তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি প্রবিয়ক তেযপত্র ও িস্তাবিাসমূহ হস্তান্তর কসরি।
িস্তাবিাসমূহ প্রছল: ক) গণপপ্ররবহি ও সরসস্তাাঁরাসমূসহ শতিাগ িূমপািমুক্ত পপ্ররসবশ প্রিপ্রশ্চতকরসণ এসকল স্থ্াসি সমাপ্রকং সজাি প্রিপ্রিদ্ধ করা ; খ্) প্রবক্রয়সকসে তামাকজাত
দ্রবয িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ করা; গ) ই-প্রসগাসরসটর মসতা ইমাপ্রজতং সটাবযাসকা সিািাক্টসমূহ আমদাপ্রি, বাজারাতকরণ ও প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঘ) প্রবপ্রি-প্রসগাসরসটর প্রসসঙ্গল প্রিক বা
খ্ুিরা শলাকা এবং পযাসকটপ্রবহীি জদত া-গুল প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঙ) তামাক সকাম্পাপ্রির ‘সামাপ্রজক দায়বদ্ধতা কমতসপ্রূ ি’বা প্রসএসআর কাযতক্রম প্রিপ্রিদ্ধ করা; এবং ি)
সপ্রিত্র স্বাস্থ্য সতকত বাতত ার আকার বৃপ্রদ্ধ কসর ৫০% সেসক ৯০% এ উপ্রন্নতকরণ এবং সেইি পযাসকপ্রজং িবতত সির জিয সবিরসির তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রমত সমািক িিলি
করা িিৃ প্রত ।

https://metronews24.com/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d/
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আগাপ্রম িজসন্মর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ জরুরী- রাঙ্গা
৭ প্রিসসম্বর ২০২০ | ২০:৪৬ | প্রিজস্ব িপ্রতসবদক

•
ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশসির স্বাস্থ্য সসক্টসরর এক িপ্রতপ্রিপ্রি দল আজ ৭ প্রিসসম্বর সবলা ১১টায় সাসবক িপ্রতমন্ত্রী ও রংপুর-০১ আসসির সংসদ সদসয ও জাতীয় পাটিত প্রবসরািী
দলীয় িীফ হুউপ সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা,এমপ্রপর সাসে সাক্ষাৎ কসরি এবং সাক্ষাৎকাসল বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির দূবতল প্রদক ও এর সংসশািসির িসয়াজিীয়তা
প্রিসয় প্রবস্তাপ্ররত আসলািিা কসরি। উসেখ্য প্রবস্তাপ্ররত আসলািিার সাসে সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা, এমপ্রপ, একমত িকাশ কসরি। প্রতপ্রি বসলি, প্রবপ্রিন্নিাসব িিারিিারণা ও িদশতসি তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রত আকৃ ষ্ট হসে প্রশশু-প্রকসশার ও তরুণরা। সসই সাসে বতত মাসি তরুণরা আসরাসবশী আকৃ ষ্ট হসে ই-প্রসগাসরট বা এই িরসির
প্রবপ্রিন্ন ক্ষপ্রতকর পসণযর িপ্রত। যা স্বাসস্থ্যর মারাত্বক ক্ষপ্রত সািিসহ তরুণসদর সেসল প্রদসে সিশাজাতীয় দ্রসবযর প্রদসক। প্রবিসষ্টর পসে তরুণ ও আগামী িজন্ম এবং সদশ
হারাসে আগাপ্রম ও বতত মাি কমতক্ষম জিসগাষ্ঠী।
তাই তরুণ সমাজসক রক্ষা করসত বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির সংসশািি িসয়াজি। প্রবক্রয়সকসে সকল িরসির তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি বন্ধ করা, ই-প্রসগাসরট বা
এ িরসির পণয বাংলাসদসশ উৎপাদি ও বাজারজাত করণ প্রিপ্রিদ্ধ করা ইতযাপ্রদ আইসির সযসকল দূবতল প্রদক রসয়সছ সসগুসলার সংসশািি করা িসয়াজি। প্রতপ্রি আরও বসলি
অষ্টম সেসক দ্বাদশ সেণী পযতন্ত পােযপুস্তসক তামাক বযবহাসরর স্বাস্থ্য ক্ষপ্রত সম্পতসক উসেখ্ োকা িসয়াজি।
অপরপ্রদসক তামাক িাি বন্ধ ও এ িরসির সপশা পপ্ররবতত সি সরকারসক প্রবকল্প কত মসংস্থ্াসির বযবস্থ্া করসত হসব যাসত কসর তামাকজাত দ্রবয উৎপাদি ও প্রবপণসি সকসল
প্রিরুসাপ্রহত হয়।
প্রতপ্রি আসরা বসলি, মািিীয় িিািমন্ত্রীর সঘািণা অিুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাসদশ গিার সক্ষসত্র আইসির এই দূবতল প্রদকগুসলা বাাঁিা প্রহসসসব কাজ করসছ। তাই এখ্িই সময়
জরুরীপ্রিপ্রিসত তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি কসর সকল জিসািারসির স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রিশ্চয়তা িদাি করা। প্রতপ্রি আশ্বাস িদাি কসরি সয সংসসদ বা সরাসপ্রর
মািিীয় িিািমন্ত্রীর সাসে সাক্ষাৎকাসল তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইিটি সংসশািসির বযবস্থ্া গ্রহসির জিয সুপাপ্ররশ করসবি।
সম্মাপ্রিত সাংসসদর সাসে সাক্ষাসতর সময় উপপ্রস্থ্ত প্রছসলি ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশি স্বাস্থ্য সসক্টসরর িসজক্ট মযাসিজার, পুপ্রষ্টপ্রবদ ও িাসয়ট কিসালসটন্ট, মাপ্রহ্ফদা দীিা
রুবাইয়া, তামাক প্রিয়ন্ত্রণ িকসল্পর প্রমপ্রিয়া মযাসিজার, সমাহাম্মদ রুবাসয়ত এবং প্রসপ্রিয়র সিাগ্রাম অপ্রফসার শারপ্রমি রহমাি,িকল্প কমতকতত া অদুত রহমাি ইমি।
সাক্ষাতকাসল ঢাকা আহছাপ্রিয়া প্রমশসির পক্ষ সেসক তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি প্রবিয়ক তেযপত্র ও িস্তাবিাসমূহ হস্তান্তর কসরি। িস্তাবিাসমূহ প্রছল: ক) গণপপ্ররবহি
ও সরসস্তাাঁরাসমূসহ শতিাগ িূমপািমুক্ত পপ্ররসবশ প্রিপ্রশ্চতকরসণ এসকল স্থ্াসি সমাপ্রকং সজাি প্রিপ্রিদ্ধ করা ; খ্) প্রবক্রয়সকসে তামাকজাত দ্রবয িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ করা; গ) ইপ্রসগাসরসটর মসতা ইমাপ্রজতং সটাবযাসকা সিািাক্টসমূহ আমদাপ্রি, বাজারাতকরণ ও প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঘ) প্রবপ্রি-প্রসগাসরসটর প্রসসঙ্গল প্রিক বা খ্ুিরা শলাকা এবং
পযাসকটপ্রবহীি জদত া-গুল প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঙ) তামাক সকাম্পাপ্রির ‘সামাপ্রজক দায়বদ্ধতা কমতসূপ্রি’বা প্রসএসআর কাযতক্রম প্রিপ্রিদ্ধ করা; এবং ি) সপ্রিত্র স্বাস্থ্য
সতকত বাতত ার আকার বৃপ্রদ্ধ কসর ৫০% সেসক ৯০% এ উপ্রন্নতকরণ এবং সেইি পযাসকপ্রজং িবতত সির জিয সবিরসির তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রমত সমািক িিলি করা িিৃ প্রত।

https://www.thecrimebd.com/news/83989.detail
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/ টপ প্রিউজ / আগাপ্রম িজসন্মর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ জরুরী-সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা এমপ্রপ

আগাপ্রম িজসন্মর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ জরুরী-সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা এমপ্রপ
িকাপ্রশতোঃ ৭:৪৪ অপরাহ্ণ, প্রিসসম্বর ৭, ২০২০
ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশসির স্বাস্থ্য সসক্টসরর এক িপ্রতপ্রিপ্রি দল আজ (০৭ প্রিসসম্বর ২০২০) সবলা ১১.০০ ঘটিকায় সাসবক িপ্রতমন্ত্রী ও রংপুর-০১ আসসির সংসদ সদসয ও
জাতীয় পাটিত প্রবসরািী দলীয় িীফ হুউপ সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা,এমপ্রপর সাসে সাক্ষাৎ কসরি এবং সাক্ষাৎকাসল বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির দূবতল প্রদক ও এর
সংসশািসির িসয়াজিীয়তা প্রিসয় প্রবস্তাপ্ররত আসলািিা কসরি। উসেখ্য প্রবস্তাপ্ররত আসলািিার সাসে সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা, এমপ্রপ, একমত িকাশ কসরি। প্রতপ্রি বসলি,
প্রবপ্রিন্নিাসব িিার-িিারণা ও িদশতসি তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রত আকৃ ষ্ট হসে প্রশশু-প্রকসশার ও তরুণরা। সসই সাসে বতত মাসি তরুণরা আসরাসবশী আকৃ ষ্ট হসে ই-প্রসগাসরট
বা এই িরসির প্রবপ্রিন্ন ক্ষপ্রতকর পসণযর িপ্রত। যা স্বাসস্থ্যর মারাত্বক ক্ষপ্রত সািিসহ তরুণসদর সেসল প্রদসে সিশাজাতীয় দ্রসবযর প্রদসক। প্রবিসষ্টর পসে তরুণ ও আগামী িজন্ম
এবং সদশ হারাসে আগাপ্রম ও বতত মাি কমতক্ষম জিসগাষ্ঠী।
তাই তরুণ সমাজসক রক্ষা করসত বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির সংসশািি িসয়াজি। প্রবক্রয়সকসে সকল িরসির তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি বন্ধ করা, ই-প্রসগাসরট বা
এ িরসির পণয বাংলাসদসশ উৎপাদি ও বাজারজাত করণ প্রিপ্রিদ্ধ করা ইতযাপ্রদ আইসির সযসকল দূবতল প্রদক রসয়সছ সসগুসলার সংসশািি করা িসয়াজি। প্রতপ্রি আরও বসলি
অষ্টম সেসক দ্বাদশ সেণী পযতন্ত পােযপুস্তসক তামাক বযবহাসরর স্বাস্থ্য ক্ষপ্রত সম্পতসক উসেখ্ োকা িসয়াজি।
অপরপ্রদসক তামাক িাি বন্ধ ও এ িরসির সপশা পপ্ররবতত সি সরকারসক প্রবকল্প কত মসংস্থ্াসির বযবস্থ্া করসত হসব যাসত কসর তামাকজাত দ্রবয উৎপাদি ও প্রবপণসি সকসল
প্রিরুসাপ্রহত হয়।
প্রতপ্রি আসরা বসলি, মািিীয় িিািমন্ত্রীর সঘািণা অিুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাসদশ গিার সক্ষসত্র আইসির এই দূবতল প্রদকগুসলা বাাঁিা প্রহসসসব কাজ করসছ। তাই এখ্িই সময়
জরুরীপ্রিপ্রিসত তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি কসর সকল জিসািারসির স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রিশ্চয়তা িদাি করা। প্রতপ্রি আশ্বাস িদাি কসরি সয সংসসদ বা সরাসপ্রর
মািিীয় িিািমন্ত্রীর সাসে সাক্ষাৎকাসল তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইিটি সংসশািসির বযবস্থ্া গ্রহসির জিয সুপাপ্ররশ করসবি।
সম্মাপ্রিত সাংসসদর সাসে সাক্ষাসতর সময় উপপ্রস্থ্ত প্রছসলি ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশি স্বাস্থ্য সসক্টসরর িসজক্ট মযাসিজার, পুপ্রষ্টপ্রবদ ও িাসয়ট কিসালসটন্ট, মাপ্রহ্ফদা দীিা
রুবাইয়া, তামাক প্রিয়ন্ত্রণ িকসল্পর প্রমপ্রিয়া মযাসিজার, সমাহাম্মদ রুবাসয়ত এবং প্রসপ্রিয়র সিাগ্রাম অপ্রফসার শারপ্রমি রহমাি,িকল্প কমতকতত া অদুত রহমাি ইমি।
সাক্ষাতকাসল ঢাকা আহছাপ্রিয়া প্রমশসির পক্ষ সেসক তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি প্রবিয়ক তেযপত্র ও িস্তাবিাসমূহ হস্তান্তর কসরি। িস্তাবিাসমূহ প্রছল: ক) গণপপ্ররবহি
ও সরসস্তাাঁরাসমূসহ শতিাগ িূমপািমুক্ত পপ্ররসবশ প্রিপ্রশ্চতকরসণ এসকল স্থ্াসি সমাপ্রকং সজাি প্রিপ্রিদ্ধ করা ; খ্) প্রবক্রয়সকসে তামাকজাত দ্রবয িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ করা; গ) ইপ্রসগাসরসটর মসতা ইমাপ্রজতং সটাবযাসকা সিািাক্টসমূহ আমদাপ্রি, বাজারাতকরণ ও প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঘ) প্রবপ্রি-প্রসগাসরসটর প্রসসঙ্গল প্রিক বা খ্ুিরা শলাকা এবং
পযাসকটপ্রবহীি জদত া-গুল প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঙ) তামাক সকাম্পাপ্রির ‘সামাপ্রজক দায়বদ্ধতা কমতসূপ্রি’বা প্রসএসআর কাযতক্রম প্রিপ্রিদ্ধ করা; এবং ি) সপ্রিত্র স্বাস্থ্য
সতকত বাতত ার আকার বৃপ্রদ্ধ কসর ৫০% সেসক ৯০% এ উপ্রন্নতকরণ এবং সেইি পযাসকপ্রজং িবতত সির জিয সবিরসির তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রমত সমািক িিলি করা িিৃ প্রত
।

https://teknaftoday.com/2020/12/07/%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D/
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Bangladesh Bulletin
7 December, 2020.
তািাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শ ন নননিদ্ধ জরুরী- রাঙ্গা
যুব্েটিন সেস্ক
২০২০-১২-০৭ ২১:০৬:৩৪ / Print 4Shares
তরুণ ও আগামী িজন্ম রক্ষায় তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির সংসশািি িসয়াজি ও তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ জরুরী বসল মন্তবয কসরসছি সাসবক িপ্রতমন্ত্রী ও জাতীয়
পাটিত প্রবসরািী দলীয় িীফ হুউপ সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা এমপ্রপ।
আজ সসামবার ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশসির স্বাস্থ্য সসক্টসরর এক িপ্রতপ্রিপ্রি দল প্রবসরািী দলীয় এই িীফ হুউসপর সাসে সাক্ষাৎ কসরি। সাক্ষাসত সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা
এই মন্তবয কসরসছি।

সসামবার এক সিস প্রবজ্ঞপ্রিসত এই তেয জািায় ঢাকা আহছাপ্রিয়া প্রমশি।

ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশসির স্বাস্থ্য সসক্টসরর ওই িপ্রতপ্রিপ্রি দসলর সাসে সাক্ষাৎকাসর মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা বসলি, ‘প্রবপ্রিন্নিাসব িিার-িিারণা ও িদশতসি তামাকজাত
দ্রসবযর িপ্রত আকৃ ষ্ট হসে প্রশশু-প্রকসশার ও তরুণরা।’

‘সসই সাসে বতত মাসি তরুণরা আসরাসবশী আকৃ ষ্ট হসে ই-প্রসগাসরট বা এই িরসির প্রবপ্রিন্ন ক্ষপ্রতকর পসণযর িপ্রত। যা স্বাসস্থ্যর মারাত্বক ক্ষপ্রত সািিসহ তরুণসদর সেসল প্রদসে
সিশাজাতীয় দ্রসবযর প্রদসক। প্রবিসষ্টর পসে তরুণ ও আগামী িজন্ম এবং সদশ হারাসে আগাপ্রম ও বতত মাি কমতক্ষম জিসগাষ্ঠী।’

সাসবক এই িপ্রতমন্ত্রী বসলি, তরুণ সমাজসক রক্ষা করসত বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির সংসশািি িসয়াজি। প্রবক্রয়সকসে সকল িরসির তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি
বন্ধ করা, ই-প্রসগাসরট বা এ িরসির পণয বাংলাসদসশ উৎপাদি ও বাজারজাত করণ প্রিপ্রিদ্ধ করা ইতযাপ্রদ আইসির সযসকল দূবতল প্রদক রসয়সছ সসগুসলার সংসশািি করা
িসয়াজি।

প্রতপ্রি আরও বসলি, অষ্টম সেসক দ্বাদশ সেণী পযতন্ত পােযপুস্তসক তামাক বযবহাসরর স্বাস্থ্য ক্ষপ্রত সম্পতসক উসেখ্ োকা িসয়াজি।

তামাক িাি বন্ধ ও এ িরসির সপশা পপ্ররবতত সি সরকারসক প্রবকল্প কত মসংস্থ্াসির বযবস্থ্া করার আহ্বাি জাপ্রিসয় প্রতপ্রি বসলি, িিািমন্ত্রীর সঘািণা অিুযায়ী তামাকমুক্ত
বাংলাসদশ গিার সক্ষসত্র আইসির এই দূবল
ত প্রদকগুসলা বাাঁিা প্রহসসসব কাজ করসছ। তাই এখ্িই সময় জরুরীপ্রিপ্রিসত তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি কসর সকল
জিসািারসির স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রিশ্চয়তা িদাি করা। প্রতপ্রি আশ্বাস িদাি কসরি সয সংসসদ বা সরাসপ্রর মািিীয় িিািমন্ত্রীর সাসে সাক্ষাৎকাসল তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইিটি
সংসশািসির বযবস্থ্া গ্রহসির জিয সুপাপ্ররশ করসবি।
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সাক্ষাসতর সময় উপপ্রস্থ্ত প্রছসলি ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশি স্বাস্থ্য সসক্টসরর িসজক্ট মযাসিজার, পুপ্রষ্টপ্রবদ ও িাসয়ট কিসালসটন্ট, মাপ্রহ্ফদা দীিা রুবাইয়া, তামাক প্রিয়ন্ত্রণ
িকসল্পর প্রমপ্রিয়া মযাসিজার, সমাহাম্মদ রুবাসয়ত এবং প্রসপ্রিয়র সিাগ্রাম অপ্রফসার শারপ্রমি রহমাি,িকল্প কমতকতত া অদুত রহমাি ইমি। সাক্ষাতকাসল ঢাকা আহছাপ্রিয়া
প্রমশসির পক্ষ সেসক তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি প্রবিয়ক তেযপত্র ও িস্তাবিাসমূহ হস্তান্তর করা হয়।

িস্তাবিাসমূহ হসলা: গণপপ্ররবহি ও সরসস্তাাঁরাসমূসহ শতিাগ িূমপািমুক্ত পপ্ররসবশ প্রিপ্রশ্চতকরসণ এসকল স্থ্াসি সমাপ্রকং সজাি প্রিপ্রিদ্ধ করা ; প্রবক্রয়সকসে তামাকজাত দ্রবয
িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ করা; ই-প্রসগাসরসটর মসতা ইমাপ্রজতং সটাবযাসকা সিািাক্টসমূহ আমদাপ্রি, বাজারাতকরণ ও প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; প্রবপ্রি-প্রসগাসরসটর প্রসসঙ্গল প্রিক বা খ্ুিরা
শলাকা এবং পযাসকটপ্রবহীি জদত া-গুল প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; তামাক সকাম্পাপ্রির ‘সামাপ্রজক দায়বদ্ধতা কমতসূপ্রি’বা প্রসএসআর কাযতক্রম প্রিপ্রিদ্ধ করা; ও সপ্রিত্র স্বাস্থ্য
সতকত বাতত ার আকার বৃপ্রদ্ধ কসর ৫০% সেসক ৯০% এ উপ্রন্নতকরণ এবং সেইি পযাসকপ্রজং িবতত সির জিয সবিরসির তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রমত সমািক িিলি করা িিৃ প্রত
।

বাবু/সজআর

https://bd-bulletin.com/main/article/5191
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8 December, 2020

রাজিীপ্রত
তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ জরুরী : মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা এমপ্রপ
December 8, 2020 bdmetronews
নযনেব্িব্রাননউজ সেস্ক ॥ ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশসির স্বাস্থ্য সসক্টসরর এক িপ্রতপ্রিপ্রি দল ৭ প্রিসসম্বর সাসবক িপ্রতমন্ত্রী ও রংপুর-১ আসসির সংসদ সদসয ও জাতীয় পাটিত
প্রবসরািী দলীয় িীফ হুইপ সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গার সাসে সাক্ষাৎ কসরি এবং সাক্ষাৎকাসল বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির দূবতল প্রদক ও এর সংসশািসির
িসয়াজিীয়তা প্রিসয় প্রবস্তাপ্ররত আসলািিা কসরি।
উসেখ্য প্রবস্তাপ্ররত আসলািিার সাসে সমা. মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা একমত িকাশ কসরি।
প্রতপ্রি বসলি, প্রবপ্রিন্নিাসব িিার-িিারণা ও িদশতসি তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রত আকৃ ষ্ট হসে প্রশশু-প্রকসশার ও তরুণরা। সসই সাসে বতত মাসি তরুণরা আসরা সবশী আকৃ ষ্ট হসে
ই-প্রসগাসরট বা এই িরসির প্রবপ্রিন্ন ক্ষপ্রতকর পসণযর িপ্রত। যা স্বাসস্থ্যর মারাত্বক ক্ষপ্রত সািিসহ তরুণসদর সেসল প্রদসে সিশাজাতীয় দ্রসবযর প্রদসক। প্রবিসষ্টর পসে তরুণ ও
আগামী িজন্ম এবং সদশ হারাসে আগাপ্রম ও বতত মাি কমতক্ষম জিসগাষ্ঠী। তাই তরুণ সমাজসক রক্ষা করসত বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির সংসশািি িসয়াজি।
প্রবক্রয়সকসে সকল িরসির তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি বন্ধ করা, ই-প্রসগাসরট বা এ িরসির পণয বাংলাসদসশ উৎপাদি ও বাজারজাত করণ প্রিপ্রিদ্ধ করা ইতযাপ্রদ আইসির
সযসকল দূবতল প্রদক রসয়সছ সসগুসলার সংসশািি করা িসয়াজি।
প্রতপ্রি আরও বসলি অষ্টম সেসক দ্বাদশ সেণী পযতন্ত পােযপুস্তসক তামাক বযবহাসরর স্বাস্থ্য ক্ষপ্রত সম্পতসক উসেখ্ োকা িসয়াজি।
অপরপ্রদসক তামাক িাি বন্ধ ও এ িরসির সপশা পপ্ররবতত সি সরকারসক প্রবকল্প কত মসংস্থ্াসির বযবস্থ্া করসত হসব যাসত কসর তামাকজাত দ্রবয উৎপাদি ও প্রবপণসি সকসল
প্রিরুসাপ্রহত হয়।
প্রতপ্রি বসলি, মািিীয় িিািমন্ত্রীর সঘািণা অিুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাসদশ গিার সক্ষসত্র আইসির এই দূবতল প্রদকগুসলা বািা প্রহসসসব কাজ করসছ। তাই এখ্িই সময়
জরুরীপ্রিপ্রিসত তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি কসর সকল জিসািারসির স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রিশ্চয়তা িদাি করা।
প্রতপ্রি আশ্বাস িদাি কসরি সয সংসসদ বা সরাসপ্রর মািিীয় িিািমন্ত্রীর সাসে সাক্ষাৎকাসল তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইিটি সংসশািসির বযবস্থ্া গ্রহসির জিয সুপাপ্ররশ করসবি।
সম্মাপ্রিত সাংসসদর সাসে সাক্ষাসতর সময় উপপ্রস্থ্ত প্রছসলি ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশি স্বাস্থ্য সসক্টসরর িসজক্ট মযাসিজার, পুপ্রষ্টপ্রবদ ও িাসয়ট কিসালসটন্ট মাপ্রহ্ফদা দীিা
রুবাইয়া, তামাক প্রিয়ন্ত্রণ িকসল্পর প্রমপ্রিয়া মযাসিজার সমাহাম্মদ রুবাসয়ত এবং প্রসপ্রিয়র সিাগ্রাম অপ্রফসার শারপ্রমি রহমাি, িকল্প কমতকতত া অদুত রহমাি ইমি।
সাক্ষাতকাসল ঢাকা আহছাপ্রিয়া প্রমশসির পক্ষ সেসক তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি প্রবিয়ক তেযপত্র ও িস্তাবিাসমূহ হস্তান্তর কসরি।
িস্তাবিাসমূহ প্রছল: ক) গণপপ্ররবহি ও সরসস্তাাঁরাসমূসহ শতিাগ িূমপািমুক্ত পপ্ররসবশ প্রিপ্রশ্চতকরসণ এসকল স্থ্াসি সমাপ্রকং সজাি প্রিপ্রিদ্ধ করা ; খ্) প্রবক্রয়সকসে তামাকজাত
দ্রবয িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ করা; গ) ই-প্রসগাসরসটর মসতা ইমাপ্রজতং সটাবযাসকা সিািাক্টসমূহ আমদাপ্রি, বাজারাতকরণ ও প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঘ) প্রবপ্রি-প্রসগাসরসটর প্রসসঙ্গল প্রিক বা
খ্ুিরা শলাকা এবং পযাসকটপ্রবহীি জদত া-গুল প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঙ) তামাক সকাম্পাপ্রির ‘সামাপ্রজক দায়বদ্ধতা কমতসপ্রূ ি’বা প্রসএসআর কাযতক্রম প্রিপ্রিদ্ধ করা; এবং ি)
সপ্রিত্র স্বাস্থ্য সতকত বাতত ার আকার বৃপ্রদ্ধ কসর ৫০% সেসক ৯০% এ উপ্রন্নতকরণ এবং সেইি পযাসকপ্রজং িবতত সির জিয সবিরসির তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রমত সমািক িিলি
করা িিৃ প্রত ।

http://bdmetronews24.com/archives/70705
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7 December, 2020.
ঢাকা প্রবিাগ
আগানি প্রজব্ের স্বাস্থ্ে সুরক্ষায় তািাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নননিদ্ধ জরুরী-িনসউর রহিান রাঙ্গা, এিনি
সিাহাম্মদ রুযাব্য়ত :
সিয় : 2020-12-07 19:08:14
ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশসির স্বাস্থ্য সসক্টসরর এক িপ্রতপ্রিপ্রি দল আজ (০৭ প্রিসসম্বর ২০২০) সবলা ১১.০০ ঘটিকায় সাসবক িপ্রতমন্ত্রী ও রংপুর-০১ আসসির সংসদ সদসয ও
জাতীয় পাটিত প্রবসরািী দলীয় িীফ হুউপ সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা,এমপ্রপর সাসে সাক্ষাৎ কসরি এবং সাক্ষাৎকাসল বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির দূবতল প্রদক ও এর
সংসশািসির িসয়াজিীয়তা প্রিসয় প্রবস্তাপ্ররত আসলািিা কসরি। উসেখ্য প্রবস্তাপ্ররত আসলািিার সাসে সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা, এমপ্রপ, একমত িকাশ কসরি। প্রতপ্রি বসলি,
প্রবপ্রিন্নিাসব িিার-িিারণা ও িদশতসি তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রত আকৃ ষ্ট হসে প্রশশু-প্রকসশার ও তরুণরা। সসই সাসে বতত মাসি তরুণরা আসরাসবশী আকৃ ষ্ট হসে ই-প্রসগাসরট

বা এই িরসির প্রবপ্রিন্ন ক্ষপ্রতকর পসণযর িপ্রত। যা স্বাসস্থ্যর মারাত্বক ক্ষপ্রত সািিসহ তরুণসদর সেসল প্রদসে সিশাজাতীয় দ্রসবযর প্রদসক। প্রবিসষ্টর পসে তরুণ ও আগামী িজন্ম
এবং সদশ হারাসে আগাপ্রম ও বতত মাি কমতক্ষম জিসগাষ্ঠী।
তাই তরুণ সমাজসক রক্ষা করসত বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির সংসশািি িসয়াজি। প্রবক্রয়সকসে সকল িরসির তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি বন্ধ করা, ই-প্রসগাসরট বা
এ িরসির পণয বাংলাসদসশ উৎপাদি ও বাজারজাত করণ প্রিপ্রিদ্ধ করা ইতযাপ্রদ আইসির সযসকল দূবতল প্রদক রসয়সছ সসগুসলার সংসশািি করা িসয়াজি। প্রতপ্রি আরও বসলি
অষ্টম সেসক দ্বাদশ সেণী পযতন্ত পােযপুস্তসক তামাক বযবহাসরর স্বাস্থ্য ক্ষপ্রত সম্পতসক উসেখ্ োকা িসয়াজি।
অপরপ্রদসক তামাক িাি বন্ধ ও এ িরসির সপশা পপ্ররবতত সি সরকারসক প্রবকল্প কত মসংস্থ্াসির বযবস্থ্া করসত হসব যাসত কসর তামাকজাত দ্রবয উৎপাদি ও প্রবপণসি সকসল
প্রিরুসাপ্রহত হয়।
প্রতপ্রি আসরা বসলি, মািিীয় িিািমন্ত্রীর সঘািণা অিুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাসদশ গিার সক্ষসত্র আইসির এই দূবতল প্রদকগুসলা বাাঁিা প্রহসসসব কাজ করসছ। তাই এখ্িই সময়
জরুরীপ্রিপ্রিসত তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি কসর সকল জিসািারসির স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রিশ্চয়তা িদাি করা। প্রতপ্রি আশ্বাস িদাি কসরি সয সংসসদ বা সরাসপ্রর
মািিীয় িিািমন্ত্রীর সাসে সাক্ষাৎকাসল তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইিটি সংসশািসির বযবস্থ্া গ্রহসির জিয সুপাপ্ররশ করসবি।
সম্মাপ্রিত সাংসসদর সাসে সাক্ষাসতর সময় উপপ্রস্থ্ত প্রছসলি ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশি স্বাস্থ্য সসক্টসরর িসজক্ট মযাসিজার, পুপ্রষ্টপ্রবদ ও িাসয়ট কিসালসটন্ট, মাপ্রহ্ফদা দীিা
রুবাইয়া, তামাক প্রিয়ন্ত্রণ িকসল্পর প্রমপ্রিয়া মযাসিজার, সমাহাম্মদ রুবাসয়ত এবং প্রসপ্রিয়র সিাগ্রাম অপ্রফসার শারপ্রমি রহমাি,িকল্প কমতকতত া অদুত রহমাি ইমি।
সাক্ষাতকাসল ঢাকা আহছাপ্রিয়া প্রমশসির পক্ষ সেসক তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি প্রবিয়ক তেযপত্র ও িস্তাবিাসমূহ হস্তান্তর কসরি। িস্তাবিাসমূহ প্রছল: ক) গণপপ্ররবহি
ও সরসস্তাাঁরাসমূসহ শতিাগ িূমপািমুক্ত পপ্ররসবশ প্রিপ্রশ্চতকরসণ এসকল স্থ্াসি সমাপ্রকং সজাি প্রিপ্রিদ্ধ করা ; খ্) প্রবক্রয়সকসে তামাকজাত দ্রবয িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ করা; গ) ইপ্রসগাসরসটর মসতা ইমাপ্রজতং সটাবযাসকা সিািাক্টসমূহ আমদাপ্রি, বাজারাতকরণ ও প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঘ) প্রবপ্রি-প্রসগাসরসটর প্রসসঙ্গল প্রিক বা খ্ুিরা শলাকা এবং
পযাসকটপ্রবহীি জদত া-গুল প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঙ) তামাক সকাম্পাপ্রির ‘সামাপ্রজক দায়বদ্ধতা কমতসূপ্রি’বা প্রসএসআর কাযতক্রম প্রিপ্রিদ্ধ করা; এবং ি) সপ্রিত্র স্বাস্থ্য
সতকত বাতত ার আকার বৃপ্রদ্ধ কসর ৫০% সেসক ৯০% এ উপ্রন্নতকরণ এবং সেইি পযাসকপ্রজং িবতত সির জিয সবিরসির তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রমত সমািক িিলি করা
িিৃ প্রত।

http://sokaler-alo.com/online_portal/news_show/34721/31
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9) Banglar Nobokontho
8 December, 2020.
িেদ > জাতীয় >

রাঙ্গার সব্ঙ্গ ঢাকা আহ্ছাননয়া নির্ন স্বাস্থ্ে সসক্টব্রর প্রনতনননি দব্ের সাক্ষাৎ

‘তািাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নননিদ্ধ করা জরুনর’
অিলাইি সিস্ক | মঙ্গলবার, ০৮ প্রিসসম্বর ২০২০ | পিা হসয়সছ 2 বার

ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশসির স্বাস্থ্য সসক্টসরর এক িপ্রতপ্রিপ্রি দল গতকাল সসামবার সবলা ১১টায় সাসবক িপ্রতমন্ত্রী ও রংপুর-১ আসসির সংসদ সদসয ও জাতীয় সংসসদর
প্রবসরািীদলীয় প্রিফ হুইপ সমা. মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গার সসঙ্গ সাক্ষাৎ কসরি এবং সাক্ষাৎকাসল বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির দুবতল প্রদক ও এর সংসশািসির িসয়াজিীয়তা
প্রিসয় প্রবস্তাপ্ররত আসলািিা কসরি। উসেখ্য, প্রবস্তাপ্ররত আসলািিার সসঙ্গ সমা. মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা একমত িকাশ কসরি। প্রতপ্রি বসলি, প্রবপ্রিন্নিাসব

িিার-িিারণা ও িদশতসি তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রত আকৃ ষ্ট হসে প্রশশু-প্রকসশার ও তরুণরা। সসই সসঙ্গ বতত মাসি তরুণরা আরও সবপ্রশ আকৃ ষ্ট হসে ই-প্রসগাসরট বা এ িরসির
প্রবপ্রিন্ন ক্ষপ্রতকর পসণযর িপ্রত; যা স্বাসস্থ্যর মারাত্মক ক্ষপ্রতসািিসহ তরুণসদর সেসল প্রদসে সিশাজাতীয় দ্রসবযর প্রদসক। প্রবিসষ্টর পসে তরুণ ও আগামী িজন্ম এবং সদশ
হারাসে আগামী ও বতত মাি কমতক্ষম জিসগাষ্ঠী।

তাই তরুণ সমাজসক রক্ষা করসত বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির সংসশািি িসয়াজি। প্রবক্রয় সকসে সব িরসির তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি বন্ধ করা, ই-প্রসগাসরট বা এ
িরসির পণয বাংলাসদসশ উৎপাদি ও বাজারজাতকরণ প্রিপ্রিদ্ধ করা িসয়াজি। প্রতপ্রি আরও বসলি, অষ্টম সেসক দ্বাদশ সেপ্রণ পযতন্ত পােযপুস্তসক তামাক বযবহাসরর স্বাস্থ্য
ক্ষপ্রত সম্পসকত উসেখ্ োকা িসয়াজি।

অপরপ্রদসক তামাক িাি বন্ধ ও এ িরসির সপশা পপ্ররবতত সি সরকারসক প্রবকল্প কমতসংস্থ্াসির বযবস্থ্া করসত হসব, যাসত কসর তামাকজাত দ্রবয উৎপাদি ও প্রবপণসি সবাই
প্রিরুৎসাপ্রহত হয়।

প্রতপ্রি আরও বসলি, এখ্িই সময় জরুপ্ররপ্রিপ্রিসত তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি কসর জিসািারসণর স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রিশ্চয়তা িদাি করা। প্রতপ্রি আশ্বাস িদাি কসরি
সয, সংসসদ বা সরাসপ্রর িিািমন্ত্রীর সসঙ্গ সাক্ষাৎকাসল তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইিটি সংসশািসির বযবস্থ্া গ্রহসণর জিয সুপাপ্ররশ করসবি।

সংসদ সদসসযর সসঙ্গ সাক্ষাসতর সময় উপপ্রস্থ্ত প্রছসলি ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশি স্বাস্থ্য সসক্টসরর িসজক্ট মযাসিজার, পুপ্রষ্টপ্রবদ ও িাসয়ট কিসালসটন্ট মাপ্রহ্ফদা দীিা রুবাইয়া,
তামাক প্রিয়ন্ত্রণ িকসল্পর প্রমপ্রিয়া মযাসিজার সমাহাম্মদ রুবাসয়ত এবং প্রসপ্রিয়র সিাগ্রাম অপ্রফসার শারপ্রমি রহমাি, িকল্প কমতকতত া অদুত রহমাি ইমি। সাক্ষাৎকাসল ঢাকা
আহ্্ছাপ্রিয়া প্রমশসির পক্ষ সেসক তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািিপ্রবিয়ক তেযপত্র ও িস্তাবিাসমূহ হস্তান্তর করা হয়। িস্তাবিাসমূহ হসলা ক) গণপপ্ররবহি ও সরসস্তারাাঁয়
শতিাগ িূমপািমুক্ত পপ্ররসবশ প্রিপ্রশ্চতকরসণ এসব স্থ্াসি সমাপ্রকং সজাি প্রিপ্রিদ্ধ করা; খ্) প্রবক্রয় সকসে তামাকজাত দ্রবয িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ করা; গ) ই-প্রসগাসরসটর মসতা
ইমাপ্রজতং সটাবযাসকা সিািাক্ট আমদাপ্রি, বাজারজাতকরণ ও প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঘ) প্রবপ্রি-প্রসগাসরসটর প্রসসঙ্গল প্রিক বা খ্ুিরা শলাকা এবং পযাসকটপ্রবহীি জদত া-গুল প্রবক্রয়
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প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঙ) তামাক সকাম্পাপ্রির ‘সামাপ্রজক দায়বদ্ধতা কমতসূপ্রি’ বা প্রসএসআর কাযতক্রম প্রিপ্রিদ্ধ করা; এবং ি) সপ্রিত্র স্বাস্থ্য সতকত বাতত ার আকার বৃপ্রদ্ধ কসর ৫০
শতাংশ সেসক ৯০ শতাংসশ উন্নীতকরণ এবং সেইি পযাসকপ্রজং িবতত সির জিয সবিরসির তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রমত সমািক িিলি করা িিৃ প্রত। সংবাদ প্রবজ্ঞপ্রি|

https://dainikbanglarnabokantha.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a6%b0/
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10)

8 December, 2020.

আগাপ্রম িজসন্মর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ জরুরী- সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা এমপ্রপ

প্রিজস্ব িপ্রতসবদক / ৩৪ Time View
Update : মঙ্গলবার, ৮ প্রিসসম্বর, ২০২০

ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশসির স্বাস্থ্য সসক্টসরর এক িপ্রতপ্রিপ্রি দল আজ (০৭ প্রিসসম্বর ২০২০) সবলা ১১.০০ ঘটিকায় সাসবক িপ্রতমন্ত্রী ও রংপুর-০১ আসসির সংসদ সদসয ও
জাতীয় পাটিত প্রবসরািী দলীয় িীফ হুউপ সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা,এমপ্রপর সাসে সাক্ষাৎ কসরি এবং সাক্ষাৎকাসল বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির দূবতল প্রদক ও এর
সংসশািসির িসয়াজিীয়তা প্রিসয় প্রবস্তাপ্ররত আসলািিা কসরি। উসেখ্য প্রবস্তাপ্ররত আসলািিার সাসে সমাোঃ মপ্রসউর রহমাি রাঙ্গা, এমপ্রপ, একমত িকাশ কসরি। প্রতপ্রি বসলি,
প্রবপ্রিন্নিাসব িিার-িিারণা ও িদশতসি তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রত আকৃ ষ্ট হসে প্রশশু-প্রকসশার ও তরুণরা। সসই সাসে বতত মাসি তরুণরা আসরাসবশী আকৃ ষ্ট হসে ই-প্রসগাসরট
বা এই িরসির প্রবপ্রিন্ন ক্ষপ্রতকর পসণযর িপ্রত। যা স্বাসস্থ্যর মারাত্বক ক্ষপ্রত সািিসহ তরুণসদর সেসল প্রদসে সিশাজাতীয় দ্রসবযর প্রদসক। প্রবিসষ্টর পসে তরুণ ও আগামী িজন্ম
এবং সদশ হারাসে আগাপ্রম ও বতত মাি কমতক্ষম জিসগাষ্ঠী।
তাই তরুণ সমাজসক রক্ষা করসত বতত মাি তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইসির সংসশািি িসয়াজি। প্রবক্রয়সকসে সকল িরসির তামাকজাত দ্রসবযর িদশতি বন্ধ করা, ই-প্রসগাসরট বা
এ িরসির পণয বাংলাসদসশ উৎপাদি ও বাজারজাত করণ প্রিপ্রিদ্ধ করা ইতযাপ্রদ আইসির সযসকল দূবতল প্রদক রসয়সছ সসগুসলার সংসশািি করা িসয়াজি। প্রতপ্রি আরও বসলি
অষ্টম সেসক দ্বাদশ সেণী পযতন্ত পােযপুস্তসক তামাক বযবহাসরর স্বাস্থ্য ক্ষপ্রত সম্পতসক উসেখ্ োকা িসয়াজি।
অপরপ্রদসক তামাক িাি বন্ধ ও এ িরসির সপশা পপ্ররবতত সি সরকারসক প্রবকল্প কত মসংস্থ্াসির বযবস্থ্া করসত হসব যাসত কসর তামাকজাত দ্রবয উৎপাদি ও প্রবপণসি সকসল
প্রিরুসাপ্রহত হয়।
প্রতপ্রি আসরা বসলি, মািিীয় িিািমন্ত্রীর সঘািণা অিুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাসদশ গিার সক্ষসত্র আইসির এই দূবতল প্রদকগুসলা বাাঁিা প্রহসসসব কাজ করসছ। তাই এখ্িই সময়
জরুরীপ্রিপ্রিসত তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি কসর সকল জিসািারসির স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রিশ্চয়তা িদাি করা। প্রতপ্রি আশ্বাস িদাি কসরি সয সংসসদ বা সরাসপ্রর
মািিীয় িিািমন্ত্রীর সাসে সাক্ষাৎকাসল তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইিটি সংসশািসির বযবস্থ্া গ্রহসির জিয সুপাপ্ররশ করসবি।
সম্মাপ্রিত সাংসসদর সাসে সাক্ষাসতর সময় উপপ্রস্থ্ত প্রছসলি ঢাকা আহ্ছাপ্রিয়া প্রমশি স্বাস্থ্য সসক্টসরর িসজক্ট মযাসিজার, পুপ্রষ্টপ্রবদ ও িাসয়ট কিসালসটন্ট, মাপ্রহ্ফদা দীিা
রুবাইয়া, তামাক প্রিয়ন্ত্রণ িকসল্পর প্রমপ্রিয়া মযাসিজার, সমাহাম্মদ রুবাসয়ত এবং প্রসপ্রিয়র সিাগ্রাম অপ্রফসার শারপ্রমি রহমাি,িকল্প কমতকতত া অদুত রহমাি ইমি।
সাক্ষাতকাসল ঢাকা আহছাপ্রিয়া প্রমশসির পক্ষ সেসক তামাক প্রিয়ন্ত্রণ আইি সংসশািি প্রবিয়ক তেযপত্র ও িস্তাবিাসমূহ হস্তান্তর কসরি। িস্তাবিাসমূহ প্রছল: ক) গণপপ্ররবহি
ও সরসস্তাাঁরাসমূসহ শতিাগ িূমপািমুক্ত পপ্ররসবশ প্রিপ্রশ্চতকরসণ এসকল স্থ্াসি সমাপ্রকং সজাি প্রিপ্রিদ্ধ করা ; খ্) প্রবক্রয়সকসে তামাকজাত দ্রবয িদশতি প্রিপ্রিদ্ধ করা; গ) ই-
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প্রসগাসরসটর মসতা ইমাপ্রজতং সটাবযাসকা সিািাক্টসমূহ আমদাপ্রি, বাজারাতকরণ ও প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঘ) প্রবপ্রি-প্রসগাসরসটর প্রসসঙ্গল প্রিক বা খ্ুিরা শলাকা এবং
পযাসকটপ্রবহীি জদত া-গুল প্রবক্রয় প্রিপ্রিদ্ধ করা; ঙ) তামাক সকাম্পাপ্রির ‘সামাপ্রজক দায়বদ্ধতা কমতসূপ্রি’বা প্রসএসআর কাযতক্রম প্রিপ্রিদ্ধ করা; এবং ি) সপ্রিত্র স্বাস্থ্য
সতকত বাতত ার আকার বৃপ্রদ্ধ কসর ৫০% সেসক ৯০% এ উপ্রন্নতকরণ এবং সেইি পযাসকপ্রজং িবতত সির জিয সবিরসির তামাকজাত দ্রসবযর িপ্রমত সমািক িিলি করা
িিৃ প্রত।

https://bbcekottor.com/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d/

14

